Pergotenda/pozioma roleta rzymska
1. Pergotenda służy do zacienienia wyznaczonego miejsca i powinna być używana zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
2. Pergotenda posiada prawą i lewą stronę. Powinna być zamontowana w taki sposób, aby lewa strona nie była narażona
bezpośrednio na promienie słoneczne.
3. Pergotenda wykonana jest materiału tekstylnego. Poprawnie zamontowana roleta może być wystawiona na promienie słoneczne,
promieniowanie UV, deszcz.
4. Materiał można prać w pralce w temperaturze 300 C bez wirownia przy użyciu ogólnie dostępnych środków do prania (takich jak
dla odzieży). Przed praniem należy zdemontować metalowe karabińczyki z pergotendy, jeżeli zostały użyte.
5. Materiał został wykończony w taki sposób, że wzdłuż szerokości co ok. 50 cm został wszyty tunel, w który należy włożyć
usztywnienie (rurkę aluminiową1), dzięki czemu otrzymuje się pożądany wygląd produktu. Nad tunelem znajduje się wzmocniony pas
materiału, w którym zostały nabite oczka montażowe. Na końcu i początku pergotendy znajduje się falbana chroniąca przed
zachodzącym słońcem. Przyszyte do falban rączki ułatwiają zsuwanie i rozsuwanie materiału.
6. Do montażu pergotendy służą oczka nabite w materiale nad tunelami, przez które należy przepleść linkę, po której pergotenda
będzie rozsuwana. Roleta powinna być zamontowana pod kątem (nachylona do boku, aby ułatwić swobodne odprowadzanie wody
z każdej falbany).
!UWAGA! Na powierzchni pergotendy nie może gromadzić się woda.
7. Pergotenda nie powinna być napinana. Należy naprężyć linki2, po których się ją rozsuwa, a samą pergotendę zabezpieczyć (np.
przypiąć karabińczykiem) przed swobodnym zsuwaniem i rozsuwaniem.
8. Pergotenda nie może być narażona na silne wiatry i huragany. Tego typu warunki pogodowe mogą zniszczyć materiał i nawet
najlepsze systemy montażowe.
9. Po sezonie roletę i system montażowy należy wyczyścić i osuszyć, a następnie przechowywać w suchym miejscu.

Rys 1. Poprawne mocowanie pergotendy
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Zawierają je zestawy do pergotendy, które można kupić osobno. Rurka może być łączona z 2 lub 3 odcinków przy pomocy
drewnianych łączników, by osiągnąć wymiar zbliżony do szerokości pergotendy. Końce rurki należy zaślepić dołączonymi do
zestawu plastikowymi zaślepkami.
2
Zawierają je zestawy do pergotendy, które można kupić osobno. Linki mocujące powinny być zamontowane równolegle do
siebie w odległości wyznaczonej oczkami - liczonej między środkiem oczek nabitych nad jednym z tuneli, co umożliwi zsuwanie i
rozsuwanie. Po zamontowaniu jednego końca linki należy ją przepleść przez oczka mocujące, a następnie zamontować drugi
koniec linki.

